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Előzmények
Megrendelő, mint Kedvezményezett a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szerint az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (a
továbbiakban: TÁMOP), keretében „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési
alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők
bevonásával” megnevezéssel támogatási szerződést (TSZ) kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint
Támogatóval a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú kiemelt projektre.
Fenti támogatási szerződésre tekintettel Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Második rész XII. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési
eljárás) folytatott le „Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés ellátása” tárgyban.
A fent említett közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás, valamint Vállalkozó ………………. napján kelt ajánlata
alapján, és Megrendelő ………………….. napján megküldött, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatása
értelmében – figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot – Megrendelő a Vállalkozóval köti meg a jelen vállalkozási szerződést.
A Felek közötti szerződéses jogviszony tartalmát a jelen szerződés rendelkezései határozzák meg. A szerződés
és annak mellékletei közötti eltérés esetén a keretszerződés főszövege az irányadó.
1.

A szerződés tárgya

1.1.

Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tárgya a Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú, „Komplex intézményi
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános
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1.2.

iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” tárgyú kiemelt
projekt (a továbbiakban: projekt) keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés (a
továbbiakban: szerződéses feladat). A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében támogatott
projekt támogatási intenzitása: 100%.
A fenti előzményekben és a jelen szerződés 1.1. pontjában nevesített TÁMOP--6.1.2.A-14/1-2014-0001.
azonosítószámú támogatási szerződés keretében Vállalkozó elvállalja a fent nevezett projekthez
kapcsolódó Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérést a jelen szerződésben és mellékleteiben
meghatározottak szerint. Vállalkozó az alábbi feladatokat köteles elvégezni és a következő
eredménytermékeket Megrendelő részére határidőben átadni:
Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés elvégzése
Nyertes ajánlattevő az iskolai kutatásnak az alábbiakban felsorolt feladatait (kutatási egységek) köteles
végrehajtani:
a) Intervenciós kimeneti kérdőíves kutatás
b) Mozgássszenzoros vizsgálat
c) Iskolai egészségkultúra felmérése
Nyertes ajánlattevő a fenti a)-c) pont szerinti feladatokat az alábbi követelményeknek megfelelően
köteles elvégezni a projekt Útmutatójában (http://palyazat.gov.hu/doc/4331) meghatározott célok,
tevékenységek és termékek alapján, a jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírásban részletesen
meghatározott tartalommal és ütemtervnek megfelelően:
 Egyetlen kutatási terv elkészítése a három kutatási egységre (az intervenciós kimeneti kérdőíves
kutatás, a mozgásszenzoros vizsgálat és az iskolai egészségkultúra felmérés) vonatkozóan,
mindegyikre egy-egy ütemtervvel,
 Kérdőívek felvétele,
 Mozgásszenzoros vizsgálat lebonyolítása,
 Összehasonlító elemzések elkészítése, átadása az intervenciós kimeneti kérdőíves kutatás, a
mozgásszenzoros vizsgálat és az iskolai egészségkultúra felmérés eredményei alapján,
 Mindhárom kutatási egység szerinti tevékenység minőségbiztosítása, minőségbiztosítási tervek
készítése, átadása,
 adatbázisok összeállítása a fenti a) és c) pont szerinti felmérésre tekintettel, valamint az
összehasonlító elemzés, vizsgálati jelentés, beszámoló átadása.

1.3.

Vállalkozó feladatainak részletezését a Közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja és a jelen
szerződés mellékletét képező Műszaki Leírás. A szerződéses feladat eredménytermékeinek felsorolását a
Műszaki Leírás tartalmazza (a továbbiakban: eredménytermék).

1.4.

A szerződéses feladat elvégzésének időtartama: a Műszaki Leírásban írt ütemezés szerint, de legkésőbb
2015. október 25. napjáig.

1.5.

Vállalkozó a feladat szerinti meghatározó körülményeket megismerte, azt a feladat elvállalásához
szükséges mértékben megvizsgálta. A feladat végrehajtását zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és
természeti körülményeket a tőle elvárható gondossággal tanulmányozta, személyi és működési
feltételeket megismerte, és a szerződést ezek teljes körű ismeretében köti meg.

1.6.

Vállalkozó az I. fejezetben megjelölt feladatait a szerződéshez, illetve a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentummal és melléklettel összhangban köteles
teljesíteni.

1.7.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátásához szükséges
szakértelemmel rendelkezik.

2/13. oldal

Országos Egészségfejlesztési Intézet
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001

1.8.

Az 1.2. pontban rögzített, a Vállalkozó által leszállítandó eredménytermékeket a Vállalkozó egy
példányban, elektronikus formában, Open Office, Office 2007, vagy a fentiekkel kompatibilis
(szerkeszthető) dokumentum formában adja át.

2.

Megrendelő nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

2.1.

Megrendelő köteles az I. fejezetben meghatározott feladatok elvégzéséhez saját részéről a Vállalkozó
teljesítéséhez szükséges mértékben minden támogatást megadni, mely jelenti egyrészt a szükséges
információk teljes rendelkezésre bocsátását. Megrendelő köteles az I. fejezetben meghatározott
feladatok szerződésszerű teljesítését követően teljesítésigazolást kiállítani és Vállalkozó által kiállított
számla alapján a vállalkozói díjat megfizetni.
Megrendelő a tevékenység során véleményezési joggal bír minden olyan kérdésben, ami annak érdemi
részét érinti.
Megrendelő vállalja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges írásos anyagokat, információkat teljes
körűen, folyamatosan, külön erre vonatkozó nyilatkozat nélkül is Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
Megrendelő vállalja, hogy indokolatlanul nem tagadja meg, illetve nem késlelteti bármely olyan
információ vagy más erőforrás biztosítását, illetve átadását, amely szerződés alapján illetve
következtében terheli.
Megrendelő köteles Vállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Szerződés
teljesítését befolyásolhatja, eredményességét, kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy együttműködik Vállalkozó azon kijelölt
munkatársaival, akik a szerződésben foglalt feladatok végrehajtásában közreműködnek, együttműködik
továbbá Vállalkozó szerződéses partnereivel jelen szerződés szerinti teljesítéshez szükséges és indokolt
mértékben.
Megrendelő a rendelkezésére álló, a Vállalkozó feladatainak ellátásához szükséges dokumentumokat
lehetőleg haladéktalanul köteles átadni.
Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését – akár saját maga, akár
megbízottja útján – folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység azonban a Vállalkozót a
feladat teljesítésében nem gátolhatja vagy késleltetheti. Az ellenőrzés elmulasztása vagy nem megfelelő
elvégzése azonban Vállalkozót nem mentesíti kártérítési felelőssége alól.
Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által elkészített és részére átadott eredményterméket annak
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja és nyilatkozik annak elfogadásáról.
Amennyiben Megrendelő a szerződéses feladat teljesítését nem fogadja el, mert az nem felel meg a
jelen Szerződésben, illetve a Közbeszerzési eljárás dokumentációjában írt feltételeknek, úgy – megfelelő
póthatáridő tűzésével – felszólítja a Vállalkozót az eredménytermék módosítására, kiegészítésére. A
teljesítés elfogadása esetén a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

3.

Vállalkozó nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

3.1.

Vállalkozó az 1.1. és 1.2. pontok alatt részletezett tevékenységgel összefüggésben vállalkozási díjra
jogosult, jelen Szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint.
Vállalkozó a fentebb meghatározott feladatainak ellátása során vállalja, hogy szükség esetén a lehető
legrövidebb időn belül – a felmerülő részfeladat jellegének megfelelő módon (pl.: személyesen,
telefonon, telefaxon, stb.) – Megrendelő rendelkezésére áll.
Vállalkozónak szükség esetén részt kell vennie a projekthez kapcsolódó egyeztetéseken, és a
Közreműködő Szervezettel folytatott egyeztetéseken. Ezek időpontjáról – amennyiben azokat nem
Vállalkozó kezdeményezi – Vállalkozót Megrendelő lehetőség szerint az egyeztetés időpontját
megelőzően legalább 3 munkanappal tájékoztatja.
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az általa vállalt feladat elvégzéséhez szükséges tapasztalattal,
kompetenciával, esetleges jogosultságokkal és vállalkozói kompetenciával.
Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi, jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges eszköz
biztosításáról, és feladatait saját eszközökkel köteles teljesíteni. Vállalkozó egyúttal kijelenti és

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3/13. oldal

Országos Egészségfejlesztési Intézet
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

szavatolja, hogy az általa a jelen Szerződés teljesítése során használt eszközök teljes mértékben
alkalmasak a feladatai elvégzésére.
Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely
vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért felelős.
Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződés létrejöttét megelőzően megismerte a Megrendelő az 1.
pontban meghatározott szolgáltatással kapcsolatos valamennyi elvárását és azok betartását magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a
tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Megrendelő részéről utasítási joggal a
Megrendelő képviselője vagy az általa meghatalmazott – Vállalkozó felé megnevezett – személy
rendelkezik.
Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a
feladatot Megrendelő utasításai szerint, Megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladat elvégzése során legjobb tudása szerint, megfelelő
körültekintéssel és gondossággal köteles eljárni, és kötelezettségeit az elvárható legmagasabb szakmai
színvonalon, jó minőségben köteles teljesíteni. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő kapcsolattartójával
a jelen szerződés teljesítése során rendszeresen és folyamatosan egyeztet. A feladatok szerződésszerű
teljesítéséért a Vállalkozó szavatol.
Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához igazodóan szükséges,
megfelelő tapasztalattal és szaktudással rendelkező személyeket a tőle az adott helyzetben elvárható
legnagyobb gondossággal jelöli ki.
Vállalkozó vállalja, hogy megtéríti a Megrendelőnek okozott mindazt a kárt, mely a jelen Szerződésben
foglalt nyilatkozatainak valótlanságából származik, illetve amelyet a jelen Szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Vállalkozó, vagy azok magatartása vagy mulasztása okozott, akiket Vállalkozó szerződés
alapján vett igénybe, vagy akikért Vállalkozó jogszabály vagy jelen szerződés szerint felelős.
Vállalkozó vállalja továbbá, hogy megtéríti a Megrendelőnek mindazt a bármely harmadik személyek
által a Megrendelővel szemben érvényesített és bíróság által megítélt kárt (ideértve a méltányos
mértékű ügyvédi költségeket is), melyet az említett harmadik személyek a jelen Szerződés Vállalkozó,
vagy azon személyek általi teljesítésével kapcsolatban szenvedtek el, akiket a Vállalkozó szerződés
alapján vett igénybe, vagy akikért jogszabály vagy a jelen szerződés alapján felelős.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítheti a Vállalkozó helyett
annak jogutódja, valamint nem természetes személy alvállalkozó jogutódja. A nevezett jogutódok általi
teljesítésre kizárólag a Vállalkozó, alvállalkozó, mint gazdasági társaság átalakulása, vagy a Vállalkozó, ill.
az alvállalkozó szervezet jogutódlással történő megszűnése esetén van lehetőség.

4.

Vállalkozási díj (szerződéses érték)

4.1.

Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. és 1.2. pontjában megnevezett feladatai ellátásáért összesen az alábbi
vállalkozói díjra jogosult:
***,- Ft + ***,- Ft Áfa, azaz *** forint + *** forint áfa
A vállalkozási díj a Vállalkozó által készített szellemi alkotások jelen Szerződés 7. pontja szerinti
átruházásának ellenértékét is magában foglalja. A Társadalmi Megújulás Operatív Program projekt
támogatási intenzitása: 100%.
Megrendelő előleget nem fizet.
Megrendelő a teljesítésről a teljesítési határidő(k) lejártát követő 15 napon belül köteles írásban
nyilatkozni (teljesítés-igazolás). A Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolást követően jogosult.
A Vállalkozónak a benyújtott számlákhoz csatolni kell a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolások egyegy példányát.
Megrendelő részéről teljesítés-igazolás kiállítására a kapcsolódó európai uniós támogatásból
megvalósuló projekt szakmai vezetője jogosult, azzal, hogy a teljesítés igazolására feljogosított személy a

4.2.
4.3.

4.4.
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4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.
4.14.

5.

teljesítést a projektmenedzser és a projekt pénzügyi vezetőjének ellenjegyzése mellett igazolhatja. A
teljesítésigazolás aláírására/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesítésigazolás módjában
történő változás nem igényli jelen Szerződés módosítását. (Kbt. 125. § (10) bekezdés).
Valamennyi számlán fel kell tüntetni a projekt számát: TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001.
A számlákon fel kell tüntetni a Megrendelő nevét és székhelyét: Országos Egészségfejlesztési Intézet,
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. A számla postázási címe: OEFI TÁMOP 6.1.2.A-14/1-2014-0001,
********
Vállalkozó – a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított – számlái a Közreműködő
Szervezet által kerülnek átutalással kiegyenlítésre, a Kbt. 130. §-ának (1) bekezdése, és (5)-(6)
bekezdése, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint kerülnek kifizetésre, figyelembe véve a
Támogatási Szerződésben foglaltakat, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is. A kifizetésre
minden esetben szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, a számlának a
Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor.
Vállalkozó 2 darab részszámla és 1 darab végszámla kibocsátására jogosult az alábbiak szerint:
A részszámla és végszámla összegét a szerződéses összeg arányában a következő felsorolás tartalmazza:

1. részszámla: 15%, a kutatási terv és kérdőívek, valamint a kapcsolódó dokumentumok határidőre
történő kidolgozása és ajánlatkérő általi elfogadását követően,

2. részszámla: 45%, a kérdőívek felvételét követően,

végszámla 40%,
a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok teljes körű, szerződésszerű
teljesítését követően.
A számlák kifizetésének feltétele az adott (rész)számlák kifizetési időpontjához időzített
eredménytermékek átadása Megrendelő részére és a teljesítés igazolása ajánlatkérő (Megrendelő) által.
Vállalkozó a jelen pontban meghatározottak szerinti késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § szerint
jogosult késedelmi kamatra. Ha Vállalkozó a számlát késve állítja ki, azt jogosulti késedelemnek kell
tekinteni.
A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A § hatálya alá tartozik. A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében az Art. személyi
hatálya alá tartozó Vállalkozónak választása szerint a 4.6. pontban megadott számla benyújtási címre

vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi – a 2003. évi XCII.
törvény 36/A. § (1) bekezdése szerinti – együttes adóigazolást kell benyújtania (melynek a 2003. évi
XCII. törvény 85/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia). Ez esetben az
adóigazoláshoz Vállalkozónak kísérőlevet kell csatolnia, amelyben fel kell tüntetnie a vonatkozó
számla (számlák) számát, valamint a megrendelés (megrendelések) számát. Az adóigazolás, illetve a
kísérőlevél beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. nap.

vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 5. napig – a vonatkozó számlaszám(ok) és
megrendelésszám(ok) feltüntetésével – nyilatkozattal jeleznie kell, hogy Vállalkozó a NAV
köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel.
Adóigazolás hiányában – feltéve, hogy Vállalkozó az adatbázisban nem szerepel – Megrendelőnek nem
áll módjában a számla ellenértékének megfizetése, késedelmes beérkezés esetén pedig Megrendelőnek
jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani.
Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén az ellenérték megfizetésére a 2003. évi XCII. törvény 36/A.
§-ában foglaltak az irányadók.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF (magyar forint). Vállalkozó számlavezető
pénzintézete és számlaszáma: ***
A jelen szerződésben meghatározott díj tartalmazza a Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatos minden költségét, ezen felül a Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése kapcsán egyéb fizetési,
vagy megtérítési igénnyel nem élhet.
A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el.
A Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
Titoktartási kötelezettség
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5.1.

Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítése során bizalmas információk kerülnek, illetve
kerülhetnek közlésre, illetve átadásra.

5.2.

Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a jelen
Szerződés teljesítése során szerzett tudomást, és annak nyilvánosságra kerülése Megrendelőnek nem áll
érdekében. Vállalkozó ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a jelen
Szerződés teljesítésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Megrendelőre vagy
más személyre hátrányos következménnyel járna.

5.3.

Felek az adatokat harmadik személy irányába kizárólag a másik Fél kifejezett, írásbeli jóváhagyásával
szolgáltathatják ki, mielőtt ilyen adat harmadik személy számára hozzáférhetővé válik.

5.4.

Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a jelen Szerződés azon adatai, amelyek
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek
üzleti titoknak.

5.5.

A titoktartási kötelezettség Felek alkalmazottaira, alvállalkozóira megfelelően irányadó. E kötelezettség
független a jelen vállalkozási jogviszony fennállásától, és a Szerződés megszűnése után határozatlan
ideig fennmarad.

5.6.

A Felek a közérdekű adat és közérdekű nyilvános adat fogalmára vonatkozóan hagyatkoznak az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 26.
§ (1)-(3) bekezdésére, továbbá 27.§-ára.

5.7.

Amennyiben jelen szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a Feleket titoktartási kötelezettség
terheli a jelen szerződés teljesítése során egymással, ügyfeleikkel és azok tevékenységével kapcsolatban
tudomásukra jutott minden olyan információra, megoldásra, adatra, dokumentációra, specifikációra,
informatikai és üzleti tartalomra vonatkozóan, melynek megőrzéséhez, titokban tartásához a másik
Félnek gazdasági érdeke fűződik.
5.8. Felek rögzítik, hogy az Infotv. alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban
együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján
bárki megismerhesse. Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében
eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő
egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.
A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával
terjeszthetőek. Közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati
szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető
szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes
adatnak nem minősülő adat.
5.9. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati
költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással,
kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával,
hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen
jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza
meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
5.10. A titoktartásra vonatkozó – és az esetlegesen a szerződés megszűnése után is fennmaradó –
kötelezettségek a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő
megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben a Vállalkozó az előzőekben részletezett, illetőleg a
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jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles a Megrendelőnek az ezzel a
magatartással okozott kárát megtéríteni.
6.

A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése, szerződésszegés következményei

6.1.

Jelen Szerződés valamennyi Fél képviselőjének aláírása napjával lép hatályba és azt a Felek a jelen
Szerződés 1.4. pontjában meghatározott időre kötik. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a
jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét a Szerződés hatályba lépésétől kezdődően legkésőbb
2015. október 25. napjáig köteles ellátni.
Jelen szerződés a feladatok teljesítésével, illetve rendkívüli felmondással, elállással, közös
megegyezéssel szűnik meg. Azok, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek,
amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a titoktartási
kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban
maradnak. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést rendes felmondással egyik Fél sem
jogosult felmondani.
Jelen szerződést részben,- vagy egészben bármelyik fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a
szerződéstől részben,- vagy egészben az érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen:
a) ha önhibájából az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges iratokat,
egyéb dokumentumokat, információkat Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan
valótlan tartalommal szolgáltatja,
b) ha Megrendelő a vállalkozási díj fizetésével több, mint 60 napos késedelembe esik.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, Vállalkozó részéről különösen:
a) .
b) ha a Vállalkozó által jelen szerződés 6.16 pontja alapján fizetendő késedelmi kötbér eléri a
maximális mértéket;
c) ha a jelen Szerződés szerinti együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel
veszélyezteti a jelen Szerződés szerinti feladatok határidőre történő teljesítését;
d) ha a jelen Szerződés szerinti feladatokat nem a műszaki leírásban meghatározottak szerinti
minőségben végzi el;
e) ha a Vállalkozó bármely, jelen szerződésben foglalt nyilatkozata valótlannak bizonyul;
f) ha a jelen szerződésben részletezett titoktartási kötelezettségét megszegi.
g) a Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő által jelen szerződés 6.19 pontja
alapján tűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, vagy amennyiben a Vállalkozó által jelen
szerződés 6.18 pontja alapján fizetendő hibás teljesítési kötbér eléri a maximális mértéket;
h) amennyiben a kötbér eléri a maximumot.
i) Vállalkozóval szemben a jelen szerződés megkötésére lefolytatott közbeszerzési eljárás
felhívásában meghatározott kizáró okok valamelyike jelen szerződés teljesítése során
bekövetkezik.
j) Vállalkozó érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását előidéző vagy veszélyetető körülmény.
Vállalkozó a súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező azonnali hatályú felmondás, vagy Megrendelő
elállása esetén Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett feladatainak ellenértékére tarthat igényt, az
emiatt felmerült kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.
Megrendelő a fentieken kívül jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani azonnali hatállyal,
vagy szükség szerint olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladat
ellátásáról gondoskodni tudjon, ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel, vagy
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b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
A jelen pontban meghatározott felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt teljesített
szolgáltatás szerződésszerinti pénzbeli ellenértékére jogosult.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni, abban az
esetben, ha a másik Fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási
eljárás indult, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési
eljárás van folyamatban, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik.
A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállalkozó a szerződés megszűnésétől
számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles Megrendelő részére visszaadni minden, Megrendelő által
Vállalkozó számára a szerződés teljesítése érdekében átadott eszközt, dokumentációt, adatot és azok
másolatait stb., valamint a Megrendelő számára a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése
kapcsán készített anyagot.
Amennyiben a jelen szerződés „Előzmények” fejezetében meghatározott támogatási szerződés bármely
okból megszűnik a jelen szerződés hatálya alatt, úgy a Megrendelő jogosult a jelen szerződést indokolás
nélkül – 15 (tizenöt) napos határidővel – felmondani.
Amennyiben Megrendelő a szerződést a 6.6. pont a) vagy b) alpontja szerint felmondja, úgy Vállalkozó a
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
A szerződés megszüntetéséről írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének
időpontja a 6.4-6.5. pontokban meghatározott esetekben a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja, a 6.6. és 6.9. pontokban meghatározott esetekben az ott rögzített rend szerint megállapított
időpont.
A jelen szerződés megszűnése esetén a felek egymással elszámolni kötelesek. A jelen szerződésben
meghatározott feltételek nem érintik a Ptk.-ban a szerződés megszüntetésére vonatkozóan rögzített
jogosultságok érvényesíthetőségét, így különösen nem érinti Megrendelő késedelmi kamatra, kötbérre
vagy kártérítésre vonatkozó igényeinek érvényesítését.
Felek megállapodnak, hogy a szerződést kizárólag írásban módosíthatják. Szerződő Felek tudomással
bírnak arról, hogy a Szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. § rendelkezéseinek
figyelembevételével nyílik lehetőség.
Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha
6.14.1. késedelmesen teljesít,
6.14.2. hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és
e szerződésben meghatározottaknak,
6.14.3. a szerződés meghiúsul (ellehetetlenül) olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

6.15. Vállalkozó neki felróható okból bekövetkező késedelmes vagy hibás teljesítése, a Vállalkozónak felróható
lehetetlenülés, meghiúsulása, továbbá Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén
(azaz olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős) Megrendelő elállhat a szerződéstől, Vállalkozó pedig a
jelen szerződésben foglalt kötbér- és kártérítési kötelezettséggel tartozik.
6.16. Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes
teljesítése esetén - olyan okból, amelyért felelős - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A
kötbér alapja a vállalkozói díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után
napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-a. Amennyiben a
késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket, akkor Megrendelőnek a szerződéstől történő elállási joga
keletkezik, illetve Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
6.17. Felek rögzítik, hogy a teljesítésnek a Vállalkozó érdekkörében történő meghiúsulása esetén - olyan
okból, amelyért felelős - meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj
15%-a. Meghiúsulás esetén a Megrendelő a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti, vagy
elállhat a Szerződéstől és a felmerült kárának megtérítését követelheti.
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6.18. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó - olyan okból, amelyért felelős - hibás teljesítés esetén
hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles a hiba kijavításáig. Vállalkozó hibás teljesítési kötbér címén a
szerződésszerű teljesítésig (azaz a hiba kijavításáig) – a nettó vállalkozási díjra vetítve – ugyanolyan
mértékű kötbérfizetési kötelezettség terheli, mint késedelmes teljesítés esetén. Amennyiben a hibás
teljesítési kötbér eléri a maximális mértéket, akkor Megrendelőnek a szerződéstől történő elállási joga
keletkezik, illetve Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. . A Megrendelő a
hibás teljesítésre vonatkozó kifogását köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől
számított 3 munkanapon belül írásban közölni Vállalkozóval. Amennyiben a Vállalkozó vitatja a
kifogásban foglaltakat, őt terheli annak bizonyítása, hogy a megrendelést szerződésszerűen teljesítette.
6.19. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, Megrendelő – kötbérigényének
érvényesítése mellett – a hiba kijavítása végett póthatáridő kitűzésére jogosult. Amennyiben a
Vállalkozó a póthatáridőn belül a kijavítást nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni
és a jelen Szerződés szerinti meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni.
6.20. Megrendelő a Vállalkozóval szembeni kötbérigényét jogosult beszámítással érvényesíteni.
6.21. Vállalkozó vállalja, hogy megtéríti a Megrendelőnek okozott mindazt a kárt, mely a jelen Szerződésben
foglalt nyilatkozatainak valótlanságából származik, illetve amelyet a jelen Szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Vállalkozó, vagy azok magatartása vagy mulasztása okozott, akiket Vállalkozó szerződés
alapján vett igénybe, vagy akikért Vállalkozó jogszabály vagy jelen szerződés szerint felelős.
6.22. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy megtéríti a Megrendelőnek mindazt a bármely harmadik személyek
által a Megrendelővel szemben érvényesített és bíróság által megítélt kárt (ideértve a méltányos
mértékű ügyvédi költségeket is), melyet az említett harmadik személyek a jelen Szerződés Vállalkozó,
vagy azon személyek általi teljesítésével kapcsolatban szenvedtek el, akiket a Vállalkozó szerződés
alapján vett igénybe, vagy akikért jogszabály vagy a jelen szerződés alapján felelős.
6.23. A kötbér esedékessé válik:
6.23.1. Késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket;
6.23.2. Hibás teljesítés, vagy lehetetlenülés esetén attól az időponttól kezdődően, amikor a Megrendelő
erről tudomást szerez, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.
6.24. A fentiek szerinti kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, és Vállalkozó köteles azt számlájából
levonni, az ún. teljesítési biztosítékból érvényesíteni, a beszámítás szabályai szerint beszámítani, illetve a
teljesítés lehetetlenülése esetén Megrendelő részére megfizetni.
6.25. A késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
6.26. Mentesülnek a szerződő Felek a szerződésszegés következményei alól, ha
6.26.1. bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető
vissza,
6.26.2. bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major” esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis major
esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis
major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.
7.

Biztosítékok a Kbt. 126.§ (2) bekezdés szerint: teljesítés elmaradására vonatkozó biztosítékok (ún.
teljesítési biztosíték)
7.1. Vállalkozó …………..,- Ft, azaz ……………… forint összeg erejéig (a nettó szerződéses érték 5 %-a)
garanciavállaló nyilatkozat/banki készfizető kezességvállalás biztosításával/biztosítási szerződés alapján
kiállított kötelezvény formájában biztosítékot nyújtott, amely teljes értékében 201. ……………………..
napjától (szerződés hatályba lépésének napja) 201. …………………… napjáig (Vállalkozó szerződésszerű
1
teljesítéséig) hatályos.
2
vagy

1

A szerződés szövege amennyiben a biztosítékot Vállalkozó garanciavállaló nyilatkozattal/banki készfizető
kezesség biztosításával/biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény formájában nyújtja.
2
A szerződés szövegének aláírás előtti véglegesítésekor a megfelelő szövegezés marad!
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Vállalkozó ……………..,- Ft, azaz …………………….. forint (a szerződéses érték 5 %-a) Megrendelő
…………………………… számú számlájára óvadékként történő befizetéssel (átutalással) biztosítékot nyújtott,
amely teljes értékében 201. …………………….. napjától (szerződés hatályba lépésének napja) 201.
…………………… napjáig (Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséig) kell, hogy Megrendelő rendelkezésére
álljon. Vállalkozó a biztosíték összegét, vagy – lehívás esetén – az abból fennmaradó összeget az előírt
biztosítéknyújtási kötelezettség időtartamának leteltével 15 napon belül Vállalkozó számlájára
3
visszautalja, és az átutalási bizonylat másolatát faxon nyertes Ajánlattevő részére eljuttatja.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

Az eredeti garanciavállaló nyilatkozatról/banki készfizető kezességvállalásról/biztosítási szerződés alapján
kiállított kötelezvényről/átutalásról készített másolat jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.
A Kbt. 126. § (2) bekezdése szerinti biztosíték (jelen pontban együttesen: teljesítési biztosíték) jelent
fedezetet jelent arra az esetre, ha Vállalkozó– a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségére
kiterjedően –nem teljesít.
A biztosíték – mint a Kbt. 126.§ (2) bekezdés szerinti, a szerződés teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos biztosíték – Megrendelőt illeti, ha a szerződés teljesítése a szerződés 6.5. pontja szerint
elmarad (meghiúsulás), azaz Vállalkozó saját érdekkörében felmerült ok miatt a teljesítést nem kezdi
meg és ha a teljesítés elmaradását (meghiúsulás) Megrendelő írásban közölte Vállalkozóval.
Amennyiben a biztosíték összege az okozott kár megtérítésére nem nyújt elegendő fedezetet,
Megrendelő kárigényét a garancián felül is jogosult érvényesíteni a 6.24. pont szerint eljárva.
Késedelemteljesítés esetén Megrendelő a kötbér összegét jogosult a biztosíték összegéből lehívni.
Nem teljesítés esetén Vállalkozó a biztosíték összegét teljes egészében elveszíti. A teljesítési biztosíték a
Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg
sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
A teljesítési biztosítékon felül Megrendelő azon kötbérigényét, amelyre a teljesítési biztosíték nem nyújt
fedezetet, illetve egyéb kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.
A teljesítési biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető a Vállalkozó részére.
Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a biztosíték a hatályát veszti, Vállalkozó haladéktalanul köteles
új biztosítékot átadni a Megrendelőnek. Amennyiben a Vállalkozó nem ad új biztosítékot, Megrendelő
elállhat a szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt.
Ha Vállalkozó a jelen szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét jelen pontban szabályozottak
szerint a Megrendelő a biztosíték felhasználásával részben vagy egészben rendezi, erről a Vállalkozót
haladéktalanul értesíti. A biztosíték összegét a Vállalkozó a Megrendelő értesítését követő 15 (tizenöt)
napon belül köteles a 7.1. pontban meghatározott összegre kiegészíteni (feltölteni) azzal, hogy az
eredeti összegnek a szerződés hatálya alatt a Megrendelő számára folyamatosan rendelkezésre kell
állnia.

8.

Szellemi tulajdonjog, szerzői jogok

8.1.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által készített bármely dokumentum, számítás, elemzés, leírt
módszer a Megrendelő részére történő átadással a Megrendelő tulajdonába kerül. A jelen szerződés
teljesítése során létrejövő valamennyi szellemi termékkel (a továbbiakban: szellemi termék)
kapcsolatban minden átruházható szerzői jog, különösen annak tulajdonjogi része a sikeres végátadás
alapján Vállalkozó által kibocsátott számla megfizetésének pillanatában Megrendelőre száll át.
Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó valamennyi, a szerzői jogi jogszabályok szerinti, a Vállalkozó által
készített bármely dokumentumra, számításra, elemzésre, leírt módszerre vonatkozó vagyoni értékű
jogát a Megrendelőnek történő átadással egyidejűleg átruházza a Megrendelőre, aki ezt követően
időbeli és területi korlátozás nélkül jogosult valamennyi szellemi alkotást, különösen, de nem
kizárólagosan felhasználni.
A Megrendelő a 8.1., ill. 8.2. pont szerinti, a jelen szerződés teljesítése során keletkező, a szerzői jogi
védelem alá eső szellemi alkotásokon kizárólagos, területi korlátozás nélküli és harmadik személynek
átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a szellemi alkotások átdolgozására is.

8.2.

8.3.

3

A szerződés szövege amennyiben a teljesítési biztosítékot Vállalkozó az előírt összeg átutalásával nyújtja.

10/13. oldal

Országos Egészségfejlesztési Intézet
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

4

Vállalkozó nem publikálhat a szerződés teljesítésével kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra a harmadik
személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.
Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa elvégzendő szerződéses feladatok során létrejövő szellemi
termékek mások szerzői vagy egyéb jogait nem sérti, továbbá Vállalkozó kijelenti, hogy jelen
szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel, vagyoni értékű
joggal rendelkezik.
Vállalkozó jogi szavatosságot vállal továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
szellemi termék hasznosítását, illetve felhasználását akadályozza, korlátozza, vagy sérti. Amennyiben
ennek ellenére harmadik személy ilyen jogcímen igényt támasztana, úgy ennek minden következményét
a Vállalkozó viselni köteles, és a Megrendelő felé kártérítési kötelezettséggel tartozik.
A vállalkozói díj tartalmazza az elkészítendő dokumentumokhoz fűződő szerzői jog ellenértéket, a
Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi
oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban időben és térben
korlátlanul szabadon rendelkezik.
Felek megállapodnak abban, hogy a szellemi terméknek a jelen szerződésben foglalt díjazáson felüli
további díjazásáról a Vállalkozó visszavonhatatlanul lemond.
4

Alvállalkozók, szakember igénybevétele
Vállalkozó az ajánlatában megjelölt alvállalkozók, szakemberek (a továbbiakban: alvállalkozó)
igénybevételére jogosult.
Vállalkozó az alábbiakban megjelölt (az ajánlatban bemutatott) alvállalkozók, szakemberek
igénybevételére jogosult. (a felsorolás az ajánlatnak megfelelően bővíthető)
Alvállalkozó neve:………………………………………….
Alvállalkozó címe, elérhetősége:…………………………………………..
Vállalkozó – amennyiben ajánlatában nem jelölte meg az alvállalkozóit – a teljesítés során csak a
Megrendelő előzetes jóváhagyásával jogosult igénybe venni alvállalkozót, feltéve, hogy az nem áll a
kizáró okok hatálya alatt, továbbá megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek
Vállalkozó a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval
együttesen felelt meg.
Abban az esetben, ha a szerződés aláírását követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében – igazoltan beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a 9.2 pontban megjelölt
alvállalkozóval, Vállalkozó más alvállalkozót Megrendelő előzetes jóváhagyásával jogosult igénybe venni,
feltéve, hogy az új alvállalkozó megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek
Vállalkozó a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval
együttesen felelt meg.
Amennyiben új alvállalkozó bevonásának indokoltsága – a fenti 9.3-9.4 pontok szerint – nem igazolható,
és ebből eredően a teljesítés meghiúsul, vagy az nem szerződésszerű, úgy a szerződés meghiúsulása/a
szerződésszegés Vállalkozónak felróhatóan következik be.
Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére a Kbt. 128. §-ában foglaltaknak megfelelően jogosult A
szerződés teljesítésében bármilyen formában részvevő, illetve abban közreműködő személyekért, így
különösen az alvállalkozók, a közreműködők tevékenységéért – legyen az erőforrás biztosítása, stb. –
Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó fokozott felelősséget vállal arra, hogy az általa
– a fentiek szerint – igénybe vett alvállalkozóval (alvállalkozókkal), egyéb személyekkel munkájuk,
hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség – a jelen szerződésben
meghatározottak szerint – kizárólag Vállalkozó irányába terheli. E rendelkezés megsértése súlyos
szerződésszegésnek minősül. Az alvállalkozó megváltoztatása esetén felmerülő költségek a Vállalkozót
terhelik.
A szerződést a Kbt. 128. § (5) bekezdése szerint csak Vállalkozó vagy a nem természetes személy
alvállalkozó jogutódja teljesítheti, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi

Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor a pont megfelelő részei törlésre kerülnek.
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9.8.

személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. Erre
tekintettel Vállalkozó a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a (átalakulást,
szétválást, egyesülést) jogutódlást elhatározó döntés meghozatalát, vagy az azt előidéző jogi tény
bekövetkezését követően haladéktalanul értesíteni.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó személye nem módosítható
olyan esetben, amennyiben az érintett alvállalkozó igénybevétele – a jelen szerződés tárgyának sajátos
tulajdonságait figyelembe véve – a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban, az
ajánlatok értékelésekor, a Kbt. 63. §-ának (4) bekezdése szerinti meghatározó körülménynek minősült.

10.
Kapcsolattartás, Felek képviselő és kapcsolattartói, értesítési szabályok
10.1. Szerződő felek között a szerződés végrehajtásával és teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés
vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek
kölcsönösen együttműködni egymással; a jelen Szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek
haladéktalanul tájékoztatni egymást.
10.2. Jelen szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő kapcsolattartója:
Megrendelő kapcsolattartója:
Telefon:
E-mail:
10.3. Jelen szerződéssel kapcsolatban a Vállalkozó kapcsolattartója:
Vállalkozó kapcsolattartója:
Telefon:
E-mail:
10.4. Amennyiben a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről egymást haladéktalanul tájékoztatni
72 (hetvenkettő) órán belül. Más kapcsolattartó kijelölése nem igényli jelen szerződés módosítását (Kbt.
125. § (10) bekezdés).
10.5. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax,
illetve e-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően
rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény
tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján történő
továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást, illetőleg az
elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A szerződésben megjelölt
címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5.
(ötödik) napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, „elköltözött után
küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
10.6. A szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag tértivevényes ajánlott
levél formájában, vagy faxon történhet.
11.

Egyéb rendelkezések

11.1. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, belső
előírásaiknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy
nyilatkozatra nincs szükség.
11.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely részének az érvénytelensége nem vonja
maga után az egész szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rész hiányában a felek
eredetileg sem kötötték volna meg a jelen szerződést.
11.3. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, továbbá
részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat
megsértését. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő
gazdasági társasság, ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.
11.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel – kijelenti, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.
11.10.

haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható
szervezetnek minősül, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és
egyéb felmerült kárának megtérítését követelni -, Vállalkozó kártalanítása nélkül.
Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem
válaszol a megadott határidőn belül, úgy a Felek a jogvita rendezésére a rendes bírósági fórumokat
választják.
Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a
közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen
ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való
hivatkozással nem tagadható meg.
Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a Felek
korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak,
továbbá minden olyan szokás, és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés
alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük levő megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza,
így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
Felek megállapodnak, hogy a másik Fél részére kézbesített követelés teljesítésére/fizetési kötelezettség
teljesítésére vonatkozó írásos felszólítás az elévülést megszakítja.
A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a felek a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
…. (…..) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyekből … (…) példány Megrendelőt, … (…) példány
Vállalkozót, … (…) példány a Közreműködő szervezetet illet.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Teljesítési nyilatkozat (minta)
3. számú melléklet: Teljesítési biztosíték nyújtásának igazolása
Kelt: Budapest, „

„

___________________________________
Országos Egészségfejlesztési Intézet
Megrendelő

___________________________________
***
{név; státusz}
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

__________________________________

13/13. oldal

